
Město Tanvald 
NAŘÍZENÍ č. 1/2011 

kterým se mění nařízení č. 2/2010, určující úseky komunikací, na kterých se 
pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 

odstraňováním sněhu a náledí 

Rada města Tanvald se na své schůzi dne 26.1.2011 usnesením č. 31/2/2011 usnesla vydat na 
základě § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení 

Čl. I 

Nařízení č. 2/2010, určující úseky komunikací, na kterých se pro malý dopravní význam 
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, se mění  takto: 

1. Příloha k nařízení  č. 2/2010 se zrušuje. 
2. Doplňuje se příloha, která zní: “Příloha k nařízení  č. 2/2010 Úseky místních komunikací, 
na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 
sněhu a náledí.  

       

Čl. II 

Účinnost 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1.2.2011.  

 

 

 

 

        Petr Polák                                                                                        Josef  Průcha                                         
          starosta                                                                                          místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 31.1.2011 
Sejmuto z úřední desky dne:  

 

 



inv. číslo část obce ulice popis úseku

1c Tanvald Valašská část  od če. 91 po če. 7

2c Tanvald
Polní část od čp. 473 po čp. 162

20c Tanvald Nad Výtopnou část od čp. 410 po čp. 415

21c Tanvald Letná
mimo úseku od křižovatky ul. Radniční  

od čp. 542 po čp. 622

22c Tanvald Na Svahu

3d Tanvald U Lesíku před a za objektem čp. 615-619

4d Tanvald nepojmenované spojka mezi ul. Vnitřní a Větrná

10d Tanvald nepojmenované mimo úseku za sportovní halu

11d Tanvald Horská, Palackého
mimo úseku podél parkoviště, pod ZŠ 

(spojka z boku nákup. střediska)

14d Tanvald U Stadionu podél haly a školní restaurace

15d Tanvald Radniční 
část od ul. Palackého po čp. 131 mimo 

úseku od křiž. ul. U Stadionu po čp. 131

16d Tanvald nepojmenované od ul. Slunná k čp. 535 (schody)

18d Tanvald nepojmenované spojka ul. Jižní s ul. Okružní

22d Tanvald Nemocniční od křiž. s ul. Česká po čp. 320

28d Tanvald nepojmenované
spojka  ul. Školní  s ul. Poštovní 

(schodiště)

32d Tanvald Krkonošská pod "Bálovkou" u kašny

44d Šumburk n. D. Krkonošská 
část od zastávky ČSAD u nádr. ČD po ul. 

Příkrá

45d Šumburk n. D. Krkonošská od ul. Příkrá po Desnou v J.h.

46d Šumburk n. D. Smetanova od ul. Družstevní po ul. Vančurova

47d Šumburk n. D. Družstevní

48d Šumburk n. D.
Husova, Protifaš. bojovníků, 

Smetanova

část v ul. Husova od ul. Krkonošská po 

křiž. s ul. Protif. Boj.

Příloha k nařízení Města Tanvald č. 2/2010

Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a 

schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Značení jednotlivých komunikací je použito z pasportu 

místních komunikací obce Tanvald schváleného rozhodnutím odborem dopravy MěÚT č.j. 

MěÚT/21536/2009/OD-SH/To/R ze dne 1.12.2009

Místní komunikace III. třídy

Místní komunikace IV. třídy (chodníky)
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inv. číslo část obce ulice popis úseku

49d Šumburk n. D. Smetanova od křiž. s ul. Protif. Boj. s ul. Husova

50d Šumburk n. D. Husova
od křiž. s ul. Protif. Boj. o křiž. s ul. 

Smetanova

51d Šumburk n. D. Husova, Protifaš. Bojovníků část od čp. 596 po čp. 183

52d Šumburk n. D. Protifašistických bojovníků část od křiž. s ul. Husova po čp. 542 

54d Šumburk n. D. Vítězná
část od zastávky ČSAD po křiž. s ul. 

Smetanova

55d Šumburk n. D. Vítězná
od křiž. s ul. Krkonošská po křiž. s ul. 

Mánesova

56d Šumburk n. D. nepojmenované
od křižovatky s ul. Mánesova po čp. 276 

(pod parkem)

57d Šumburk n. D. nepojmenované
spojka ul. Vítězná s ul. Mánesova (vedle 

parku)

58d Šumburk n. D. Vítězná
Vítězná od čp. 593 po křiž. s komunikací 

pod kostelem

63d Šumburk n. D. nepojmenované před čp. 277 ul. Družstevní

64d Šumburk n. D. nepojmenované z ul. Vítězná spojka k ul. Příchovická

68d Šumburk n.D. nepojmenované
Lávka do "Popelnic" přes Kamenici nad 

jezem

69d Tanvald nepojmenované
lávka přes řeku Desnou pod býv. 

skladem zeleniny

Pasport místních komunikací, z kterého vychází příloha tohoto nařízení, včetně jeho grafické části, je 

uložen na Odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald, kde je možno do něho nahlédnout
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O z n á m e n í  o d b o r u  r o z v o j e  a  K V

inv. číslo část obce ulice popis úseku

1u Tanvald Horní Tanvald.- nepojmenované 
z ul. Údolí Kamenice u čp. 240 k mostu 

přes Kamenici

3u Tanvald Horní Tanvald- nepojmenované 
spojka z komunikace k lanovce do ul. 

Valašská

4u Tanvald Valašsko-nepojmenované 
od če. 7 přes sjezdové tratě k čp. 310 

"Hájovna" u Albrechtic

5u Tanvald Valašsko-nepojmenované
cesta přes sjezdové tratě zimního 

střediska Špičák

6u Tanvald
Valašsko-nepojmenované, Horní 

Tanvald

část od čp. 474 po čp. 634 pod 

vodojemem Jiřetín

7u Tanvald Horní Tanvald-nepojmenované
část křiž. s ul. Údolí Kamenice od čp. 

223 po čp. 474

8u Tanvald Horní Tanvald-nepojmenované
z ul. Údolí Kamenice pod čp. 337 ke 

Kamenici

9u Tanvald Horní Tanvald-nepojmenované z ul. Údolí Kamenice pod čp. 325

10u Tanvald Horní Tanvald-nepojmenované
z ul. Údolí Kamenice od reg. stanice 

plynu ke Kamenici k če. 101

11u Tanvald
H.Tanvald-nepojmenované,Valašská z ul. Polní přes sjezdové tratě do 

Albrechtic

12u Tanvald Horní Tanvald-nepojmenované
z ul. Údolí Kamenice ke Kamenici k če. 

98

13u Tanvald Horní Tanvald-nepojmenované spojka z ul. Polní do ul. Údolí Kamenice

14u Tanvald Horní Tanvald-nepojmenované spojka ul. Pod Špičákem s ul. Polní

15u Tanvald Horní Tanvald-nepojmenované
spojka ul. Údolí Kamenice K Dubu mimo 

úsek k čp. 482

16u Tanvald Pod Skálou

17u Tanvald Horní Tanvald-nepojmenované
od křiž. s ul. Pod Špičákem ke kravínu

18u Tanvald Horní Tanvald-nepojmenované
cesta odbočující  z komunikace ke 

kravínu

20u Tanvald Horní Tanvald-nepojmenované
mimo úseku od křižovatky s ul. Údolí 

Kamenice od čp. 47 po čp. 635

21u Tanvald nepojmenované
od ul. Pod Špočákem sedlo po 

komunikaci na rozhlednu Špičák

22u Tanvald nepojmenované na rozhlednu Špičák z Albrechtic

23u Tanvald nepojmenované spojnice v lese cesty na Špičák

24u Tanvald Žďár-nepojmenované ze sedla do Žďáru k lípě čp. 38

Úseky účelových komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním 

sněhu a náledí

Účelové komunikace
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inv. číslo část obce ulice popis úseku

27u Tanvald nepojmenované z ul. Horská (u kapličky) k čp. 593

28u Tanvald nepojmenované z ul. Pod Špičákem ke "Střelnici"

29u Tanvald nepojmenované z ul. Pod Špičákem podél rozvodny

30u Tanvald Horní Tanvald-nepojmenované
z ul. Údolí Kamenice od čp. 155 ke 

Kamenici

31u Tanvald
nepojmenované, Žďár-

nepojmenované

část od ul. Pod Špičákem kolem 

"bobovky" k vodojemu Malý Špičák

32u Tanvald nepojmenované spojka od minigolfu k "bobovce"

33u Tanvald nepojmenované z ul. U Lesíku k čp. 554 zadní vstup

34u Tanvald nepojmenované ke garážím pod nákupním střediskem

42u Tanvald nepojmenované z ul. Radniční před čp. 125 a 131

43u Tanvald nepojmenované z ul. Radniční před čp. 80 a 117

44u Tanvald nepojmenované z ul. Radniční před čp. 78 a 79

45u Tanvald U Zastávky část od zastávky ČD podél Kamenice

46u Tanvald nepojmenované
z ul. Horská podél Kamenice pod most 

ČD

48u Tanvald nepojmenované z ul. Pod Špičákem k výtopně

49u Tanvald nepojmenované z ul. Pod Špičákem k zahrád. kolonii nad 

nemocnicí
50u Tanvald Tanvald-nepojmenované

spojka ul. Radniční s ul. Pod Špičákem 

mimo úseku od RZS po čp. 281

51u Tanvald Hartigova stezka

mimo úsek od čp. 320 po čp. 96 a 

spojka ul. Nad Koupalištěm a Hartigova 

stezka

52u Tanvald Nad Koupalištěm
část od křiž.  ul. Česká po křiž. s ul. 

Hartigova stezka

53u Tanvald Žďár-nepojmenované ze silnice na Žďár za čp. 230

54u Tanvald Žďár-nepojmenované
stezka podél řeky Desné až ke 

stavebninám, mimo úseku od Desenské 

55u Tanvald Žďár-nepojmenované od řeky Desné k čp. 231 za býv. VÚ

56u Tanvald
Žďár-nepojmenované

nad přejezdem ČD od čp. 43 po čp. 148

57u Tanvald Žďár-nepojmenované
od přejezdu ČD kolem fy ELSKLO k řece 

Desné

58u Tanvald Žďár-nepojmenované proti odbočce do TS u čp. 84

59u Tanvald Žďár-nepojmenované před penzionem "AKRON" k čp. 144

60u Tanvald Žďár-nepojmenované ze žďárské silnice odbočka u čp. 140

61u Tanvald Žďár-nepojmenované spojka za šatnami TS na silnici úsek mezi 

čp. 112 a čp. 124
63u Tanvald Žďár-nepojmenované

za garážemi u nádraží přes koleje, mimo 

úseku od čp. 154 po Desnou 

64u Tanvald Žďár-nepojmenované ze silnice k če. 74 pod bývalou MŠ

65u Tanvald Žďár-nepojmenované
cesta ze silnice do Albrechtic a do 

Desné
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inv. číslo část obce ulice popis úseku

66u Tanvald Žďár-nepojmenované
cesta propojující žďárskou silnici před 

býv. MŠ kolem čp. 61

67u Tanvald Žďár-nepojmenované
ze silnice proti býv. MŠ k čp. 65 (býv. 

prodena potravin)

69u Tanvald Žďár -nepojmenované neudržuje se od čp. 90 po čp. 175

74u Šumburk n.D. nepojmenované propojka Popelnická - Vítězná, 

neudržuje se od čp. 520 po čp. 529
75u Šumburk n.D. nepojmenované

propojka zatáčky ul. Vítězná od čp. 391 

k če. 60

76u Šumburk n.D. nepojmenované
cesta z ul. Vítězná do ul. 

Českošumburská

77u Šumburk n.D. nepojmenované z ul. Českošumburská k čp. 294

78u Šumburk n.D. nepojmenované z ul. Vítězná za DPS k potoku Herta

80u Šumburk n.D. nepojmenované
cesta mezi ul. U Herty a Vítězná, mimo 

úseku od křiž. Vítězná po čp. 309

81u Šumburk n.D. nepojmenované z ul. Raisova k čp. 389

82u Šumburk n.D. nepojmenované z ul. Raisova k čp. 497

83u Šumburk n.D. nepojmenované z ul. Raisova k čp. 530

84u Šumburk n.D. nepojmenované z ul. Na Balkáně k čp. 592

85u Šumburk n.D. nepojmenované

cesta propojující ul. Na Balkáně s ul. 

Wolkerova, mimo úseku od křižovatky s 

ul. Na Balkáně po čp. 372

87u Šumburk n.D. nepojmenované z ul. Raisova mezi čp. 589 a čp. 590

88u Šumburk n.D. Brumberská část od čp. 329 po ul. Sladká Díra

89u
Tanvald, Šumburk 

n.D.
Údolní

část cesty z ul. Krkonošská až po ul. 

Vítězná mimo úseku od Hřbitova po čp. 

353

90u Šumburk n.D. Příchovická
z ul. Vítězná k chatě Světlá neudržuje  

se část od če. 40 po čp. 157

92u Šumburk n.D. Sladká  Díra
cesta od odbočky z ul. Příchovická až do 

Desné v J.h.

93u Šumburk n.D. nepojmenované
cesta od ul. Krkonošská do ul. Sladká 

Díra

94u Šumburk n.D. Světlá-nepojmenované
odbočka z ul. Příchovická od 

"KOOSPOL" k če. 36

95u Šumburk n.D. Světlá-nepojmenované
odbočka z ul. Příchovická od 

"KOOSPOL" k "CVIČENCE"

96u Šumburk n.D. nepojmenované
cesta pod ul. Vítězná procházející podél 

čp. 24 k čp. 551

98u Šumburk n.D. Lesní
cesta propojující ul. Vítězná a ul. Český 

Šumburk mimo  úseku křižovatky s ul. 

Vítězná po čp. 229

99u Šumburk n.D. Světlá-nepojmenované z ul. Vítězná k čp. 9
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inv. číslo část obce ulice popis úseku

100u Šumburk n.D. Luční
mimo úseku od křižovatky s ul. Vítězná 

po čp. 322

102u Šumburk n.D. Český Šumburk-nepojmenované
lesní hřebenová cesta k chatě Sluneční

103u Šumburk n.D. Český Šumburk-nepojmenované

lesní cesta propoj z ul. Český Šumburk 

navazující na cestu k býv. škole

104u Šumburk n.D. Český Šumburk-nepojmenované
cesta odbočka z ul. Český Šumburk k 

hájovně v Ješkarbci

105u Šumburk n.D. Český Šumburk-nepojmenované
z ul. Český Šumburk k čp. 321 (bývalé 

potraviny)

106u Šumburk n.D. Český Šumburk-nepojmenované
od chaty "Ruzyně" podél vleku ČS a dále 

pokračuje k chatě u Čápa

107u Šumburk n.D. Český Šumburk-nepojmenované cesta z ul. Český Šumburk če. 161

108u Šumburk n.D. Český Šumburk-nepojmenované
cesta z ul. Český Šumburk od čp. 178 

dolů k Rejdickému potoku

109u Šumburk n.D. Český Šumburk-nepojmenované

cesta od otočky autobusu až k 

hřebenové cestě pod Sluneční chatou

110u Šumburk n.D. U Lávky
cesta vycházející až do ul. Popelnická

111u Šumburk n.D. U Lávky
cesta přes lávku ze silnice I/10 k čp. 238 

nad ČOV

112u Šumburk n.D. Popelnice-nepojmenované
cesta od hospůdky "U Kudra", mimo 

úseku od křižovatky s ul. Popelnická po 

čp. 291

113u Šumburk n.D. Popelnice-nepojmenované
cesta k lávce přes Kamenici nad jezem 

pod ČOV

114u Šumburk n.D. Šumburk-nepojmenované
mimo úseku od křižovatky s ul. 

Smetanova po čp. 455 "Randákova vila"

V Tanvaldě dne 1.2.2011

Jiří Onderka, vedoucí odboru

Pasport těchto komunikací včetně jeho grafické části je uložen na odboru rozvoje a KV MěÚ Tanvald, kde 

je možno do něho nahlédnout
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